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"Ha nem repülhetsz, fuss! Ha nem futhatsz, 
menj! Ha nem mehetsz, csússz! De bárhogy is 
legyen: mozogj!" (Ifjabb dr. Martin Luther 
King) 
 

 

 
Mindannyiunk célja legjobbnak lenni a legjobbak között!

 
Sportiskolai tagozat - Tájékoztató a 2017. 

szeptemberében induló 9. évfolyam tanulói 

számára 
 

A 2017/18-as tanévben a leendő 9. évfolyamosok számára 

felmenő rendszerben sportiskolai képzést indítunk 

iskolánk gimnáziumában. 

Elsősorban azok jelentkezését várjuk, akik kajak, 

kézilabda, labdarúgás sportágakban szeretnének sportolni, 

valamint azokét is, akik más sportágakban már most magas 

színvonalon, egyesületi keretek között sportolnak, másrészt 

szeretnék jól megalapozni a középiskolában megszerezhető 

tudásukat, mert eredményes érettségi vizsgájukat követően 

továbbtanulási terveik vannak. 

A város sportegyesületeivel kötött együttműködési 

megállapodások jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy a 

tehetséges gyermekek iskolánkban sportági alapképzésben 

részesülve magasabb szinten folytassák sportolói 

tevékenységüket. Az egyesületek szakképzett edzőinek 

tevékenysége már eddig is több diákunk számára 

biztosította az élsportba vezető utat, s a sportiskolai 

rendszer ezt még magasabb szinten képes biztosítani. 

Számos nálunk végzett fiatal sikeres továbbtanulása szolgál 

példaként arra, hogy a sportkarrier építése mellett tanulni is 

érdemes! 

A sportiskolai képzés arra is jó lehetőséget kínál,  hogy az 

egyre nehezülő körülmények közötti győztes helytállásra 

felkészüljön az is, aki nem az élsportot célozza meg. A 

sportiskolai képzés lehetőséget ad a testnevelés nagyobb 

óraszámban történő tanulására, akár szakirányú 

továbbtanulásra is (egyetemi alapszak, OKJ) . 

Az otthoni tanulással, a sportolással töltött és a pihenésre 

szánt időt komplex módon kezeljük, és ezek megfelelő 

egyensúlyára törekszünk úgy, hogy megteremtsük az 

otthoni felkészülés lehetőségét is az edzés, iskolába járás és 

pihenés mellett. 
 

Bővebb információ hamarosan iskolánk 

honlapján! 

 
Reméljük, hogy 2017 szeptemberétől tanulónkként 

köszönthetünk a gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus 

Iskola 9. S induló sporttagozatos osztályában. Vár egy igazi 

csapat, ahol a barátaiddal nemcsak az edzések, hanem az 

iskolai élmények is közösek lehetnek. 

Addig is eredményes tanulást és sportolást kívánunk! 

 

Senki sem nyert még versenyt, aki nem 
nevezett be! 
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